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Sammanträdesdatum

2015-10-05

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gläntan kl 18.30 – 21.45

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Annica Månsson, kommunsekreterare
Ca 25 åhörare

Utses att justera

Stig Mörtman (FP och Per-Olof Uhurs (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2015-10-07 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

...................................................................................................................................................

Paragrafer

Ordförande

58-74
...........................

Annica Månsson
...................................................................................................................................................

Anna Schönning (S)
Justerande

.....................................................................................................................................................................................................................................

Stig Mörtman (FP)

Per-Olof Uhrus (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-10-05

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret
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Sammanträdesdatum

2015-10-05

Kommunfullmäktige
UPPROPSLISTA och OMRÖSTNINGSBILAGA
§ 65
Ledamöter
Kjell-Arne Persson (M)
Anders Nordlander (M)
Marit Rempling (C)
Birger Larsson (C)
Lena Schenström (C)
Per-Olof Uhurs (C)
Birgitta Åstrand (C)
Stig Mörtman (FP)
Bo Stenbeck (FP)
Magnus Jonsson (S)
Anna Engblom (S)
Jonas Tholén (S)
Sarah Andersson (S)
Patrik Jonsson (S)
Anna Schönning (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Carina Löfgren (S)
Nils-Erik Henningsson (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Anders Öquist (S)
Karin Vistmyr (S)
Staffan Nordqvist (S)
Åsa Svärd (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Markku Kalliokoski (V)
Inga Bergström (MP)
Jonny Lindblom (SD)
Joel Strömner (SD)
Conny Malmgren (SD)
Lena Lindqvist (SD)
Maria Lenander (SD)
Ersättare
Alexander Olers (M)
Björn Östberg (M)
Magnus Hålén (C)
Inger Högberg Kalmering (C)
Staffan Åkesson (C)
Barbro Stenbeck (FP)
Theresia Mörtman (FP)
Irene Bogren (S)
Mats Åstrand (S)
Eva Pettersson (S)
Sune Lang (S)

Närv

Ann-Britt Wikman (S)
Tord Horn (S)
Gunilla Persson (S)
Sölve Malm (S)
Anna Lindmark (V)
Anders Hallman (V)
Niels Herbert (MP)
Mira Rutanen (MP)
Jessica Edman (SD)
Tommy Hillgren (SD)
Johan Andersson (SD)
Omröstningsresultat
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Ersättare för Kjell-Arne Persson (M)

Ersättare för Åsa Svärd (S)
Ersättare för Sarah Andersson (S)
Ej tjänstgörande ersättare § 58-64, Ersättare för
Staffan Nordqvist (S), § 65
Ej tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare
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Sammanträdesdatum

2015-10-05

Kommunfullmäktige
Innehållsförteckning § 58-74
§

58

RENHÅLLNINGSORDNING MED AVFALLSPLAN OCH LOKALA FÖRESKRIFTER,
AVFALLSTAXA SAMT FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE ÅTERVINNARE
§

59

AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG
§

60

FÖRSLAG TILL ANPASSNING AV BRUKNINGSTAXA OCKELBO VATTEN AB
§

61

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXEBILAGA OCKELBO VATTEN AB
§

62

DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI 2015
§

63

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS 2015-2018
§

64

JUSTERAD TIDPLAN FÖR INFÖRANDET AV VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND SAMT ENTLEDIGANDE AV NUVARANDE
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
§

65

ANSÖKAN OM EKONOMISKT STÖD – WIJ TRÄDGÅRDAR
§

66

DELEGERING I PERSONALÄRENDEN - KOMPLETTERING
§

67

ANMÄLAN AV MOTION – BLODGIVNING PÅ BETALD ARBETSTID
§

68

ANMÄLAN AV MOTION – HANDIKAPPANPASSAT BAD VID SJÖBACKEN
§

69

ANMÄLAN AV MOTION – EN REGIONAL HANDLINGSPLAN MOT VÅLDSBEJAKANDE
EXTREMISM
§

70

ANMÄLAN AV MOTION – INFÖR ETT OPPOSITIONSRÅD
§

71

ANMÄLAN AV MOTION – ERSÄTTARES YTTRANDERÄTT I FULLMÄKTIGE
§

72

ANMÄLAN AV MOTION – KOLL PÅ SKATTEN
§

73

INTERPELLATION – VERKSTÄLLIGHET AV FULLMÄKTIGEBESLUT
§

74

RAPPORTER/INFORMATION
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Sammanträdesdatum

2015-10-05

Kommunfullmäktige
§

58

RENHÅLLNINGSORDNING MED AVFALLSPLAN OCH LOKALA FÖRESKRIFTER,
AVFALLSTAXA SAMT FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Avfallsplan och Lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken
och Älvkarleby kommun fastställs.

2.

Avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun fastställs

3.

Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige ges mandat att vid behov fatta beslut om höjningar
av avfallstaxan för år 2017-2019, med i genomsnitt högst 2 % per år under perioden. Detta
innebär inte att taxan kommer att höjas automatiskt, utan endast om så krävs för att
verksamheten ska kunna fullfölja sina uppdrag. För ett villahushåll motsvarar 2 % cirka 50
kronor per år och för ett lägenhetshushåll cirka 20 kronor per år.

4.

Förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare fastställs.

Yrkanden
Magnus Jonsson (S)
Bifall till kommunstyrelsens förslag
Inga Bergström (MP)
Tilläggsyrkande gällande Ockelbo Återvinningscentral:
- Det är trångt och rörigt vilket kan göra att folk inte åker till Å-vinningscentralen utan dumpar det på
sin tomt eller i skogen.
- Tydligare markeringar var möjligheter finns att lämna möbler och kläder tex. som går att återvinna
- Utökade öppettider
- Personlig rådgivning
- Ordet Avfallsplan ändras till Återvinningsplan
Beslutsgång
Ordföranden ställer Magnus Jonssons (S) bifallsyrkande mot Inga Bergströms (MP) tilläggsyrkande
mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar Magnus Jonssons yrkande.

Reservation
Mot beslutet och till förmån för eget tilläggsyrkande reserverar sig Inga Bergström (MP)
Ärendebeskrivning
Under våren 2015 har förbundet kommunicerat arbetet med revidering av renhållningsordning,
avfallstaxa och förbundsordning med medlemskommunerna via ett remissförfarande och möten i
kommunerna. Samtliga fem kommunstyrelser har lämnat skriftliga yttranden över remissen av de
tre ärendena.
Renhållningsordningen med avfallsplan och föreskrifter har även varit utställd för allmänhetens
granskning.
De synpunkter som lämnats kring renhållningsordningen finns sammanställda i en
samrådsredogörelse (finns att läsa på www.gastrikeatervinnare.se).
Gästrike återvinnare har tagit hänsyn till inkomna synpunkter och justerat dokumenten.

Beslutsunderlag
Förbundsdirektör Thomas Nylunds missiv 2015-08-26
Kommunstyrelsen § 141/15.

Inlägg i debatten
Bo Stenbeck (FP), Markku Kalliokoski (V), Stig Mörtman (FP), Joel Strömner (SD)
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2015-10-05

Kommunfullmäktige
§

59

AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Avsägelsen godkänns.

2.

Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för
Ockelbo kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Åsa Svärd (S) har i skrivelse 2015-09-02 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-10-05

Kommunfullmäktige
§

60

FÖRSLAG TILL ANPASSNING AV BRUKNINGSTAXA OCKELBO VATTEN AB

Kommunfullmäktiges beslut
Ny anpassad brukningstaxa införs från och med 1 januari 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 70/14, fattat beslut att införa ny brukningstaxa i Ockelbo
kommun från 1 januari 2016.
För att detta ska kunna möjliggöras måste nuvarande brukningstaxa anpassas efter detta beslut.

Beslutsunderlag
Ockelbo Vatten AB § 48/15
VD Mats Rostös tjänsteskrivelse 2015-05-07
Kommunstyrelsen § 119/15.

Inlägg
Magnus Jonsson (S)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7 (21)
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2015-10-05

Kommunfullmäktige
§

61

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXEBILAGA OCKELBO VATTEN AB

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Föreslagen taxebilaga för Ockelbo kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning antas
med giltighet från och med 1 januari 2016.

2.

Styrelsen för Ockelbo Vatten AB får i uppdrag att efter kontroll göra en viss justering i
avgiftsnivåerna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2014-11-24, § 70/14, fattat beslut att införa ny brukningstaxa i Ockelbo
kommun från 1 januari 2016.
I samband med införande av ny taxekonstruktion så behövde taxebilagan och dess avgiftsnivåer
ses över, eftersom dessa nivåer inte var anpassade till borttagande av lägenhetsavgifter samt
mätarkapacitetsnivåer.

Beslutsunderlag
VD Mats Rostös tjänsteskrivelse 2015-06-16
Ockelbo Vatten AB § 49/15.
Kommunstyrelsen § 120/15
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Kommunfullmäktige
§

62

DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Delårsbokslutet per 30 juni 2015 godkänns.

Ärendebeskrivning
Lagen föreskriver att kommunerna ska göra minst ett delårsbokslut per år och om det upprättas
endast ett delårsbokslut ska perioden omfatta minst sex månader.
Ockelbo kommun och Ockelbogårdar AB sammanställer delårsbokslut per 30 juni varje år.
I koncernen ingår även Bionär Närvärme AB och Ockelbo Vatten AB.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2015-09-09.
Kommunstyrelsen § 130/15
Revisorernas utlåtande2015-09-25

Inlägg
Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C)
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Kommunfullmäktige
§

63

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut
Risk- och sårbarhetsanalysen fastställs.

Ärendebeskrivning
Enligt 1 kap 1 § i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommuner och landsting ska minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt uppnå
en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Lagen föreskriver bl.a. att kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära händelser ska
hanteras. Grunden för denna plan är en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalyser är en del i hela krishanteringssystemet och analysen ligger till grund
för fortsatt arbete som ska leda till att vi minskar sårbarheten i samhället samt förbättrar vår
förmåga att hantera kriser.

Beslutsunderlag
Folkhälso- och beredskapssamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2015-09-03
Kommunstyrelsen § 142/15.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10 (21)

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
§

64

JUSTERAD TIDPLAN FÖR INFÖRANDET AV VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND SAMT ENTLEDIGANDE AV NUVARANDE
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Nämnden för Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd med tillhörande förvaltning startar
den 1 april 2016.

2.

Ledamöter och ersättare i nuvarande samhällsbyggnadsnämnd entledigas från sina uppdrag
från och med den 31 mars 2016.

Ärendebeskrivning
Sandvikens, Hofors och Ockelbos kommun har fattat beslut om att ingå i Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsnämnd. Den gemensamma nämnden med tillhörande förvaltning var tänkt att
starta den 1 januari 2016. På grund av en pressad tidplan, fördröjningar i beslutsprocessen och
upphandling av gemensamt ärendehanterings-/verksamhetssystem dragit ut på tiden föreslår
styrgruppen för införandet att tidplanen justeras och starten senareläggas till 1 april 2016.
Respektive kommuns nämnd som idag ansvarar för de ärenden som ska ingå i gemensamma
nämnden föreslås därmed bli entledigade från och med den 31 mars 2016.

Beslutsunderlag
Styrgruppens tjänsteskrivelse 2015-08-28.
Kommunstyrelsen § 133/15.
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Kommunfullmäktige
§

65

ANSÖKAN OM EKONOMISKT STÖD – STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Stiftelsen Wij Trädgårdar beviljas ett ekonomiskt stöd på 2 000 000 kronor. Finansieringen sker
genom AFA-premierna 2015.

2.

Stiftelsen Wij Trädgårdar och Ockelbo kommun får i uppdrag att gemensamt före 1 januari
2016 presentera ett konkret åtgärdsprogram i syfte att säkerställa en långsiktig och hållbar
lösning för drift och förvaltning av Wij Trädgårdar.

3.

Kommunkontoret får i uppdrag att tillsätta en ledningsresurs.

Yrkanden
Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C), Elsie-Britt Eriksson (S), Mats Åstrand (S), Karin Vistmyr
(S), Staffan Nordqvist (S), Markku Kalliokoski (V)
Bifall till kommunstyrelsens förslag
Jonny Lindblom (SD), Stig Mörtman (FP), Lena Lindkvist (SD), Anders Nordlander (M)
Avslag till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Magnus Jonssons m fl:s bifallsyrkande mot Jonny Lindbloms m
fl:s avslagsyrkande och finner att Magnus Jonssons m fl:s yrkande godkänns.
Votering begärs. Voteringen sker med handuppräckning
Omröstningsresultat
Med 22 ja-röster för Magnus Jonssons m fls:s yrkande mot 9 nej-röster för Jonny Lindbloms m fl:s
yrkande beslutar kommunfullmäktige bifalla Magnus Jonssons m fl:s yrkande. Se
uppropslista/omröstningsbilaga.
Reservationer
Mot beslutet och till förmån för Jonny Lindbloms (SD), m fl:s yrkande reserverar sig Jonny Lindblom
(SD), Joel Strömner (SD), Lena Lindkvist (SD), Conny Malmgren (SD), Maria Lenander (SD), Stig
Mörtman (FP), Bo Stenbeck (FP), Anders Nordlander (M), Alexander Olers (M)
Deltar inte i beslutet
Staffan Nordqvist (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Wij Trädgårdar har till Ockelbo kommun inkommit med en skrivelse i vilken de ansöker om ett
driftstöd på 2 000 000 kronor.
En summering av årets säsong på Wij Trädgårdar visar att sommaren 2015 dessvärre inte inneburit
någon vändande trend för besöksparken. Besökssiffrorna ligger på samma nivå som för 2014, cirka
12 400 personer, vilket har gett fortsatt för låga intäkter och orsakat nya likviditetsproblem.
På grund av bristande betalningsförmåga beviljades Wij Trädgårdar redan i slutet av sommaren
2015 två lån, det första på delegationsbeslut, det andra av kommunstyrelsen:
Ett kortfristigt lån om 200 000 kronor att återbetalas senast 2016-01-31.
Ett kortfristigt lån om 400 000 kronor, att återbetala 2016-01-31, vilket i praktiken innebar en
förlängning av ett tidigare lån som gick ut 2015-07-31.
Wij Trädgårdar har under flera år beviljats kortfristiga lån för att överbrygga bristen på likvida medel
under lågsäsong och lånen har tidigare återbetalats enligt överenskommelse, med ränta.
Beslutsunderlag
Ordförandeberedningens förslag 2015-09-10.
Kommunstyrelsen § 139/15.
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2015-10-05

Kommunfullmäktige
§

66

DELEGERING I PERSONALÄRENDEN - KOMPLETTERING
Kommunfullmäktiges beslut
Komplettering av delegationsordning i personalärenden godkänns

Ärendebeskrivning
Förslag från personalutskottet är att delegationsordningen behöver kompletteras när det gäller
ärendet: Mer än 6 månaders ledighet/inte lagstadgad ledighet.
Delegationen behöver för att erhålla en likadan bedömning i organisationen kompletteras med att
ärende ska ske i samråd med personalchef.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2015-08-24
Personalutskottet § 16/15
Kommunstyrelsen § 138/15.
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Kommunfullmäktige
§

67

ANMÄLAN AV MOTION – BLODGIVNING PÅ BETALD ARBETSTID

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Jonny Lindblom (SD) och Joel Strömner (SD) har lämnat följande motion:
”Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. Att lämna blod innebär ofta att du räddar en annan
människas liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag. Blod är dessutom en färskvara som
endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården och kostnaderna för
blod är stora redan idag för universitetssjukhusen.
Att ge blod är enkelt och går snabbt. Du kan lämna blod 3-4 gånger om året och själva
blodgivningen tar endast en kvart. I flera kommuner har kommunanställda rätt att lämna blod under
arbetstid.
Sverigedemokraterna föreslår därför att även Ockelbo kommun ger de anställda möjlighet, att på
betald arbetstid, lämna blod. Kostnaderna för kommunen understiger vida både samhällsnyttan och
möjligheten att rädda en annan människas liv.
Med anledning av det ovan anförda yrkar vi på:


Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Ockelbo kommun ges möjlighet, att på betald
arbetstid, lämna blod i Ockelbo, exempelvis "blodbussen".



Att kommunfullmäktige uppdrar åt Ockelbo kommun som arbetsgivare upplyser alla anställda
och uttalar sig positivt till att anställda blir blodgivare.”
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§

68

ANMÄLAN AV MOTION – HANDIKAPPANPASSAT BAD VID SJÖBACKEN

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Joel Strömner (SD) har lämnat följande motion:
”Vi sverigedemokrater tycker att de med funktionshinder ska ha samma rätt och möjligheter att som
vi andra njuta av sommar, sol och utomhusbad. Vi förslår därför att en handikappramp anläggs i
anslutning till bryggorna vid Sjöbacken samt en asfalterad stig som gör det möjligt för deras
anhöriga/assistenter att köra rullstolar dit ner. Samt att de boende vid Bysjöstrand får en möjlighet
till utomhusbadet anpassat efter särskilda behov.
Kanske också någon enklare form av lyftanordning behövs. Vi tror att Ockelbo då skulle ses som
en mer attraktiv kommun att leva och bo i om vi anpassar samhället så att det passar alla.

Därmed yrkar Sverigedemokraterna i Ockelbo kommun:
Att en ser över möjligheterna att anlägga en ramp för funktionsförhindrade vid Sjöbacken i
anslutning till bryggorna samt en asfalterad väg som gör det möjligt för anhöriga/assistenter att köra
t.ex rullstolar ner till badplatsen.”
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Kommunfullmäktige
§

69

ANMÄLAN AV MOTION – EN REGIONAL HANDLINGSPLAN MOT VÅLDSBEJAKANDE
EXTREMISM

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för berednings.

Ärendebeskrivning
Stig Mörtman (FP) och Bo Stenbeck (FP) har lämnat följande motion:
”För att motverka våldsfrämjande radikalisering krävs en samlad insats från samhället. Det behövs
utbildning och spridande av kunskap, dialog och samverkan mellan olika samhällsparter, såväl som
riktade åtgärder och stöd till personer som redan hamnat i våldsfrämjande extrema miljöer.”
Säkerhetspolisens årsbok 2014
Inom Region Gävleborg samverkar länets kommuner i olika former. Det kan exempelvis handla om
utbyte av erfarenheter i nätverk, verksamhetsutveckling, uppdrag som gemensamt planeras och
utförs i olika sammanhang. Samverkan inom länet, i regionen, gör att vi kan nyttja
kompetenser och resurser effektivt. I arbetet med att motverkande våldsbejakande extremism
skulle ett regionalt samarbete vara önskvärt. Utmaningarna i arbetet mot våldsbejakande
extremism kan se olika ut i regionen och i länets kommuner, men framgångsfaktorerna är
desamma: dialog, samverkan och att arbeta inkluderande.
Idag saknar många kommuner i vårt län en handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande
radikalisering, vilket försvårar arbetet. I syfte att få till ett aktivt samarbete och motverka
demokratifientliga element vill vi att kommunerna och regionen samverkar för att skapa en tydlig
och gemensam handlingsplan. Tillsammans ska vi arbeta på många fronter – främjande,
förebyggande och motverkande.
Våldsbejakande extremism förekommer i både politiska och religiösa ideologier.
Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen bedömer att det finns tre aktiva och relevanta
våldsbejakande extremistmiljöer: den vänsterautonoma miljön, vit makt-miljön och den
våldsbejakande islamistiska miljön. Handlingsplanen bör omfatta samtliga tre miljöer.
Att förebygga våldsbejakande extremism på lokal nivå kräver nödvändigtvis inte att nya strukturer
och organisationer upprättas. Tvärtom så har det visat sig att en framgångsfaktor för det lokala
arbetet är att jobba i redan befintliga strukturer. I länets kommuner finns idag ett upparbetat
samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polisen. Ett samarbete som kan utgöra grunden i de
lokala handlingsplanerna. I regionen finns också sedan tidigare uppbyggt samarbeten, bland annat
ett välfungerande samarbete mellan socialtjänsten i länets kommuner. Samverkan och samarbetet
bör dock vidgas till att även omfatta näringsliv, samfund och föreningar.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att fullmäktige beslutar:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med grannkommunerna och Region
Gävleborg, utarbeta en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism,
att med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för
att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organiseras på regional och lokal
nivå,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och Region Gävleborg
arbeta för att utse lämpligt antal personer som har till uppgift att bemöta eventuella behov som kan
uppkomma i kommunerna i Gävleborgs län,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och Gävleborgs län
verka för att inrätta en jourtelefon till vilken orolig allmänhet eller oroliga föräldrar och anhöriga
kan ringa vid behov för att delge sina farhågor och diskutera med en initierad kontaktperson.”

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN AV MOTION – INFÖR ETT OPPOSITIONSRÅD

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stig Mörtman (FP) och Bo Stenbeck (FP) har lämnat följande motion:
”Den kommunalpolitiska vardagen är fylld av både stora och små frågor. I flertalet ärenden är de
politiska partierna överens, men i bland föreligger mer eller mindre betydande skillnader. Vi är
övertygade om att en gemensam nämnare är att den egna kommunen skall utvecklas. Detta
kräver dock gemensamma kraftansträngningar. Den politiska majoriteten har huvudansvaret,
men även oppositionen måste spela en konstruktiv roll.
Politik är tidskrävande, och det är ingen nyhet. För demokratins skull är det viktigt att både
majoriteten och oppositionen ges lika förutsättningar. Det som kanske är viktigast av allt är att ha
en bra kontakt med förvaltningarna. Att vara uppdaterad om vad som sker i den dagliga
verksamheten och att så fort som möjligt få reda på när det uppstår problem. Att man ges
möjligheten att diskutera tankar och idéer med tjänstemän som är experter inom sina områden.
Här ges majoriteten möjligheter och fördelar som oppositionen inte har. Detta på grund av att
kommunalrådet har en heltidstjänst med kontor på kommunhuset. Detta skapar enligt vår mening
en demokratisk obalans. Vi har även under den senaste tiden sett allt fler gruppering som är
tänkta att arbeta med olika kommunala frågor där det enbart återfinns representation från den
politiska majoritetens sida. För att komma tillrätta med det bör man även ha ett oppositionsråd
som kan lyfta fram oppositionens synssätt i dessa grupperingar.
Dagens politiska majoritets- eller oppositions sammansättning, som sker genom olika former av
samverkan, ska ligga till grund för tillsättande av kommunal- respektive oppositionsråd.
För att det inte ska tillkomma stora kostnadsökningar när det inrättas ett oppositionsråd, finns det
lösningar som inte nämnvärt ökar på kostnaderna och som ur ett demokratiskt perspektiv ger mer
valuta för pengarna. Det är att kommunalråd och oppositionsråd delar på tiden som råd,
exempelvis 80 % till majoriteten och 20 % till oppositionen. Det är ett demokratiskt synsätt som
inte borde stöta på några svårigheter.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att fullmäktige beslutar:
att Ockelbo kommun inför ett oppositionsråd anställt på en tjänst med kontor på kommunhuset.”

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN AV MOTION – ERSÄTTARES YTTRANDERÄTT I FULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stig Mörtman (FP och Bo Stenbeck (FP) har lämnat följande motion:
”Demokratin behöver stärkas och ökas i fullmäktige. Den enskildes möjlighet att göra sig hörd och
kunna föra fram idéer och tankar i fullmäktige behöver utökas och därmed förbättras. I dag kan
ersättare i fullmäktige lägga fram exempelvis egna interpellationer och frågor bara om denne är
tjänstgörande ersättare. För att sedan få delta i debatten när svaret kommer måste ersättare även
vara tjänstgörande.
Det menar vi begränsar den demokratiska rätten att, genom interpellation eller fråga, ställa
exempelvis en ordförande i en nämnd till svars för hur nämnden tar sitt ansvar i en viss fråga. Den
handlar om att använda möjligheten som man har när man tjänstgör, att ställa frågor om
ansvarstagande.
Då finns det en rimlighet i att få delta i debatten kring en fråga som man har ställt oavsett om som
ersättaren är tjänstgörande eller ej när svaret kommer. I kommunallagen är utgångspunkten att
den som tjänstgör vid ett sammanträde har yttranderätt, men att man får medge annan rätt att
delta i debatten men inte i beslutet.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi därför fullmäktige besluta:
att det i fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en skrivning om att en ersättare som har
ställt en interpellation eller fråga får delta i överläggningen då svaret på den egna
interpellationen eller frågan behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet
eller inte.”

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN AV MOTION – KOLL PÅ SKATTEN

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stig Mörtman (FP) och Bo Stenbeck (FP) har lämnat följande motion:
”Som förtroendevalda jobbar vi på uppdrag av de röstberättigade som valt att lägga sin röst på
något av våra partier. Vi har fått mandat att företräda dessa människor och detta vill vi självklart
förvalta efter bästa förmåga.
Vi anser att ansvaret, som kommer med att vara förtroendevald, sträcker sig längre än så.
Oavsett vilka som har majoritet i landet, regionen eller kommunen så har vi en skyldighet mot alla
medborgare. Även de som valt att inte rösta, de som inte är röstberättigade eller för den delen de
som valt att lägga sin röst på ett annat parti än det vi företräder.
Politiken bär bl.a. ansvar för medborgarnas rätt till information, insyn och delaktighet. Genom att
införa tjänsten “Skattekollen”(www.skattekollen.se) som en tjänst till kommunens invånare,
så menar vi att kommunen ökar insynen för medborgarna, då de på ett enkelt sätt kan se och få
en förståelse för vad deras inbetalda skattepengar går till. Lite som att få ett kvitto när du går och
handlar. För det är ju inte alla som har budgeten i bakfickan!
Vi tror också att detta kan öka intresset för såväl skattepolitiken som den allmänna
kommunpolitiken. I dagsläget så är cirka 40 kommuner anslutna till tjänsten och fler är på väg,
exempelvis använder vår grannkommun Sandviken tjänsten.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi därför fullmäktige besluta:
att kommunfullmäktige beslutar att Ockelbo kommun snarast möjligt inför tjänsten ”Skattekollen”
som en informationskanal till våra medborgare, gärna integrerad på den egna hemsidan.”

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION – VERKSTÄLLIGHET AV FULLMÄKTIGEBESLUT

Ärendebeskrivning
Stig Mörtman (FP) ställer följande interpellation till kommunalrådet Magnus Jonsson (S):
”Det har med tiden har det blivit tydligt att kommunstyrelsen inte haft det fokus man, utifrån
exempelvis kommunallagen 6 kap 4§, har rätt att kräva om att beslut fattade av fullmäktige ska
verkställas.
Under förra mandatperioden lämnade folkpartiet flertalet förslag och fick även vid enstaka fall
bifall för våra förslag. Men när det sedan kommer till att verkställa de fattade besluten lyser
verkställigheten med sin frånvaro.
Exempelvis våra motioner: riktlinjer om mutor, representation och jäv och redovisning av
kommunalt parti- och utbildningsstöd. Vår motion ang. riktlinjer om mutor, representation och
jäv har ännu inte verkställt trots fullmäktiges beslut om att dessa riktlinjer ska arbetas fram.
När det gäller parti- och utbildningsstöd biföll fullmäktige vår motion om att kommunen skulle
rekommendera partierna att redovisa hur man använde stödet, numer är det i sig i lag reglerat
men att beslutet inte verkställts visar på att det saknats handlingskraft eller förmåga.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunalrådet följande:


Hur kommer det sig att dessa fullmäktigebeslut inte verkställt? Hur många fler fullmäktigebeslut
har ännu inte verkställts?”

Sedan kommunfullmäktige medgivit att interpellationen får ställas besvarar Magnus Jonsson den
på följande sätt:

Verkställighet av beslut
Inför varje kommunstyrelse stämmer ordförandeberedningen av de ärenden som kommer att
behandlas vid kommande sammanträde. Vid denna beredning görs även en avstämning av
kommunstyrelsens och fullmäktiges tidigare beslut för att säkerställa att beslut verkställts.
Min bedömning är att kommunstyrelsen har fokus på gällande lagstiftning enligt kommunallagen 6
kap 4§ där det anges att det åligger styrelsen särskilt att

1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige med de
begränsningar som framgår av 5 kap. 29-32 §§, 2. ha hand om den ekonomiska
förvaltningen,
3. verkställa fullmäktiges beslut, och
4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.
Svar på motioner
Inkomna motioner anmäls till fullmäktige och fullmäktige beslutar därefter att remittera motionen för
beredning till berörd nämnd. Vid svar på en motion återföljs det alltid av en skrivelse där
kommentarer till motionens frågeställning anges.
Vid fullmäktiges beslut blir besluten att motionen anses besvarad, motionen bifalls, motionen avslås
o dyl.
Om det i motionen anges förslag att ”Vi rekommenderar…. ” och att fullmäktige beslutar att
motionen bifalls, så anses detta vara en rekommendation och att ingen ytterligare verkställighet
föreligger.
Om det i motionen anges att riktlinjer bör utarbetas och fullmäktige bifaller motionen så är
utarbetande av riktlinjer verkställighet.”

Utdragsbestyrkande
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Tidigare granskning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PWC under 2011 genomfört en
granskning avseende hur verkställighet av beslut fungerar inom kommunen.
Granskningsrapporten anger att de granskade besluten i stort sett blivit verkställda samt
att bevaknings- som expedieringsrutiner är ändamålsenliga.”
Efter replikskifte förklaras debatten som avslutad.
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RAPPORTER/INFORMATION

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporterna/informationen godkänns.

Ärendebeskrivning
- Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och enligt § 9 lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2, 2015
- Länsstyrelsens beslut – Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta
detaljplan
- PwC – granskning av Delårsrapport 2015
- PwC – granskning av KRUT kvalitet och resursutnyttjande i LSS boenden
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